ЈКП "Погребне услуге"
11000 Београд, Рузвелтова 50
Телефони: Централа: 011/207 1 300 ; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;
E-mail: kontakt@beogradskagroblja.rs..

Број: 2275-8/2016
Београд, 02.03.2016. године

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуде за јавну
набавку мале вредности бр. НМВ - 5/2016,

ТОНЕРИ И КЕТРИЏИ
1. ПИТАЊА:
Примљено је питање потенцијалног понуђача од 01.03.2016. године, достављено мејлом,
следећег садржаја:
У партији 1. под редним бројем 26 написали сте тонер HP 4200 a ставили сте ознаку HP
Q2425А то је ознака Maintanance kita
1. И разлика у цени је огромна па оправдано изражавам сумњу у регуларност поступка
уколико то не измените
У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.
124/12, 14/15 и 68/15 ) а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје
ОДГОВОР
1. Ознака тонера за штампач HP 4200 je Q1338A што је и исправљено у конкурсној
документацији и објављено на Порталу јавних набавки и на сајту
www.beogradskagroblja.rs, 29.02.2016. године.

2. ПИТАЊА:
01.03.2016. године примљенa су питања потенцијалног понуђача достављена мејлом, следећег
садржаја:
1. На странама 2,3 и 4 од 61 у измењеној конкурсној документацији,навели сте да је
назив партије 5-тонери и кетриџи - Epson,Toshiba,Conica Minolta,Panasonic.
Како у конкурсној документацији на страни 14 од 61 у техничкој спецификацији за
партију 5 нема тонера Toshiba и Panasonic и назив партије гласи –ТонериEpson,Conica Minolta,Samsung молимо вас да то усагласите на свим местима у
конкурсној документацији како би потврда о произвођачу опреме имала исправан
назив партије.
2. У обавештењу за продужење рока,навели сте да је нови рок за предају 08.02.2016.
Молим Вас да нам потврдите да сте мислили на 08.03.2016.
3. Уколико учествујемо на више партија, да ли је потребно доставити меницу за
озбиљност понуде посебно за сваку партију или је могуће доставити 1 меницу за све
партије на којима учествујемо?

4. Молимо да потврдите да се за озбиљност понуде доставља БЛАНКО меница, само
потписана и печатирана?

У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.
124/12, 14/15 и 68/15 ) а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје
ОДГОВОРИ

1. У конкурсној домкументацији на страни 14 треба да стоји назив партије 5-тонери и
кетриџи - Epson,Toshiba,Conica Minolta,Panasonic што је исправљено у конкурсној
документацији и објављено 02.03.2016. на Порталу јавних набавки и на сајту
www.beogradskagroblja.rs
2. У обавештењу за продужењу рока дошло је до техничке грешке и треба да стоји датум
08.03.2016.
3. За сваку партију у којој учествује понуђач је дужан да достави бланко соло меницу за
озбиљност понуде
4. За озбиљност понуде потребно је доставити потписану и печатирану бланко соло меницу
за сваку партију посебно.

Комисија за јавну набавку

